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ELŐ TERJESZTÉS 
A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterülethasznosítási Bizottság 

2020.  szeptember  23-aj ülésére 

Tárgy: Javaslat a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  24.  szám alatti, - földszinti, 
34681/0/A15  helyrajzi számú, határozatlan időre szóló bérleti joggal terhelt 
irodahelyiség elidegenítésére 

l'Iötedesztö: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Nováczki Eleonóra 
vagyongazdálkodási igazgató 

Készítette: Mezei Irén referens 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet; értékbecslés 

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság! 

I. Tényállas és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  24.  szám alatti,  34681/0/A75  helyrajzi számon 
nyilvántartott,  25 m2  alapterületű (az alapító okiratban és a valóságban  26 m2),  a közös 
tulajdonhól hozzá tartozó  68/10.000  tulajdoni hányaddal rendelkező, földszinti, utcai bejáratú 
iroclahelyiségre vonatkozóan a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormanyzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat)  2020.  február  7.  napján határozatlan időre szóló bérleti 
szerződést kötött a  Rauf  Műszaki Kft-vel (székhely:  1081 Budapest,  Népszínház utca  24.; 
adószám:  24810432-2-42;  cegjegyzékszám:  01-09-183546;  képviseli: Maknse Beatrix Bérlő 
a helyiséget virágüzlet tevékenység céljára vette bérbe. 

Bérlő képviseletében  Malaise  Beatrix  2020.  június  17.  napján vételi kérelmet nyújtott be a 
rani  címen lévő helyiségre.  A  vételi kérelemhez szükséges mellékleteket (nullas bérleti díj 
igazolást, hitelesített bérleti szerződést) csatolta. 

A  helyiség a Népszínház negyedben, az 1920-as évek elején épült lakóház földszintjén 
helyezkedik el, utcafrontról önállóan megközelíthető.  A  falak festettek, vizes helyiségben és 
annak előterében csempézettek, a padló kerámiával burkolt, állapotuk közepes.  A  nyílászárók 
jó állapotú műanyag szerkezetű ablakok, az utcafronti nyílászáró vasráccsal ellátott.  A 
melegvizet két darab elektromos bojler biztosítja. Az ingatlanban egy könnyriszerkezetes 
galéria lett kialakítva, szerkezete kevés anyagi ráfordítással elbontható. Az ingatlan önálló 
mérőórákkal rendelkezik. 

Az ingatlanra vonatkozó értékbecslést az URBS Ingatlan Kft. (Ferenczei  Nora)  készítette cl 
2020. _Pius  10-én. Az ingatlan forgalmi értékét  14.300.000 Ft (550.093 Rim)  összegben 
állapította meg, melyet Bártfai László független szakértő  2020.  szeptember  8.  napján 
jóváhagyott. 

A  nem lakás célú helyiség esetében a vételár a beköltözhető forgalmi érték  100  %-a. azaz 
14.300.000 Ft. 

Az ingatlan elhelyezkedése F1VT területet nem érint. Az épület nem szerepel a bontásra 
kijelölt ingatlanok listáján.  A  házban található lakások  es  nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek elidegenítésre kijelölésre kerültek. 



A 60  albetetböl álló társasházban  7  db önkormányzati tulajdonú albetét van, amelyhez a közös 
tulajdonból  1.111/10.000  tulajdoni hányad tartozik. 

A  helyiség bérleti díja a bérleti szerződéssel egyidejűleg került meghatározásra. 
megállapításánál csökkentő tényező nem került figyelembevételre.  A  helyiség bérleti díjának 
emelése évente a fogyasztói árindexnek megfelelő. 

A  helyiség esetében az elidegenítés megtérülését  8  év tekintetében kell vizsgálni. 
2020.  évben érvényes havi nettó bérleti díj összesen: 50.000 Ft 
A  vízórával rendelkező albetét havi közös költsége: 5.440 Ft 
8  óv alatt elérhető bérleti díj (átlag  3,4%  inflációval számolva): 5.411.738 Ft 
8  évre számított közös költség (átlag  ,3,4  % inflációval számolva): 588.797 Ft 
Közös költséggel csökkentett bérleti díj  (8  évre): 4.822.941 Ft 
Forgalmi érték: 14.300.000 Ft 

Az elvégzett számítás alapján megállapitható, hogy a becsült forgalmi érték meghaladja a  8 
évre számított, közös költséggel csökkentett bérleti díj összegét, az elidegenités az 
Önkormányzat részére megterül, a helyiség elidegenítése magasabb bevételt eredményez, 
mint amennyi a bérleti díjból  8  eves időtartam alatt várható. 

Az Önkonnányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
fehételeiröl szóló  32/2013.  (VII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet)  5.  § 
(5)  bekeztlesében foglaltak szerint a  3  hónapon túl bérbe adott nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek az alábbi feltételek teljesülése esetén elidegeníthetőek: 

a) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon  menace  legfeljebb 
15%  vagy, 

I)) a helyiség forgalmi értéke legfeljebb  16  millió forint. 

A  fenti ingatlan tekintetében, a Rendelet  5.  §  (5)  bekezdésének a)  es b)  pontja alapján van 
lehetösége az önkormányzatnak a helyiség elidegenítésére. 

A  helyiség elidegenítése az önkormányzat számára előnyös. Javasoljuk, hogy a Tisztelt 
Bizottság járuljon hozzá az ingatlan-nyilvántartásban a  34681/0/A/5  helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a  Budapest  VIII. kerület, Népszinház utca  24.  szám alatti,  25 m2 
alapterületű (alapító okirat szerint és a valóságban  26 m2)  ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat 
bérlő részére történő megküldéséhez. a vételárnak az elkészült forgalmi énekbecslés, valamint 
a Rendelet  17.  §  (1)  bekezdése alapján a forgalmi értek  100  %-ának megfelelő, azaz 
14.300.000 Ft  összegben történö közlése mellett. 

II.  A  beterjesztés indoka 

A  helyiség elidegenítésével kapcsolatos döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult. 

Ill. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

Az eladással kapcsolatos döntés meghozatala pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  .Jogszabályi környezet 

A  Képviselő-testület  es  Szervei Szervezeti is Működési Szabályzatáról szóló  Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (Xl.  (l6.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)  7.  melléklet  4.  pont  4.1.1.  alpontja alapján 
tárgyi döntés a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási  es  Közterület-hasznosítási Bizottság 
hatáskörébe tartozik. 

A  lakások  es  helyiségek bérletére. valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló  1993.  évi LXXV111. törvény  52.  §  (2)  bekezdése alapján:  „A  vételár megállapításakor a 
forgalmi értékböl le kell vonni a birlönek a lakásra fordított is meg nem térített értéknövelő 
beruházásainak az értékét.  60.  §  Ha  az önkonnányzati, illetőleg az állami tulajdonban lévő 
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helyiséget az e törvény alapján elővásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke a helyi 
forgalmi értéket  new  haladhatja meg." 

Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének 
feltételeirő l szóló  32/2013. (V11. 15.)  önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  2. 
(I> bekezdése értelmében a helyiség elidegenítésével kapcsolatos tulajdonosi jogokat 
Képviselő-testület gyakorolja azzal, hogy egyes tulajdonosi jogok gyakorlására, a rendeletben 
meghatározott esetekben a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottságot hatalmazza fel. 

A  Rendelet  2.  §  (2)  bekezdése szerint:  „A Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról 
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletben meghatározott értéket 
meg nem haladó forgalmi értékű helyiség elidegenítése esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló 
bizottság, ezen értéken felül a Képviselő-testület dönt az elidegenítésről és az eladási ajánlat 
kiadásáról, továbbá dönt adásvételi szerződéssel, annak módosításával ős megszüntetésével 
kapcsolatos kérdésekben, kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés az értékhatártól 
függetlenül a Képviselő-testület hatásköre." 

A  Rendelet  5.  §  (5)  bekezdése alapján a  3  hónapon túl bérbe adott  new  lakás céljára szolgáló 
helyiségek az alábbi feltételek teljesülése esetén elidegeníthetőek: 

a) a helyiséget is magában foglaló épületben az önkormányzati tulajdon mértéke 
legfeljebb  15%  vagy, 

b) a helyiség forgalmi értéke legfeljebb  16  millió forint. 

A  Rendelet  7.  §  (1)  bekezdése alapján a helyiséget, az Ltv.-ben szabályozott  cloy'  sárlási jog 
alapján értékhatártól függetlenül a bérlő vásárolhatja meg. 

Helyiségek esetében a Rendelet  12.  §  (1)  bekezdésének pontja alapján az elidegenítés előtt 
vizsgálni kell és az elidegenítésről és a vételárról szóló előterjesztésnek tartalmaznia 
különösen az előterjesztéstől számított  5  éven belül bérbeadott helyiségek esetében a közös 
költséggel csökkentett bérleti díját  8  évre számítva, az  5  éven túl berbeadott helyiségek 
esetében  10  évre számítva. 

A  Rendelet  17.  §  (1)  bekezdése értelmében a helyiség vételára a forgalmi érték  100  %-a.  A 
vételár megfizetése a Rendelet  19.  §  (1)-(3)  bekezdései alapján, az adásvételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg készpénzben vagy részletekben történik.  A  vevő a teljes vételár 
kiegyenlítéséig köteles a bérleti díjat megtizetni. Amennyiben a teljes vételár nem kerül 
kiegyenlítésre, úgy a vevő meglévő bérleti szerződése alapján továbbra is a helyiség berloje 

arad 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntését meghozni szíveskedjen. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

13tidapest Főváros  V111.  kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznositási Bizottsága /2020. (1X.23.) 
számú határozata 

a  Budapest  VIII. kerület, Népszínház utca  24.  szám alatti, földszinti,  34681/0/A/5 
helyrajzi számú irodahelyiség elidegenitésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat 

jóváhagyásáról 

A  Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság ügy dönt, hogy 

I.)  hozzájárul az eladási ajánlat bérlő —  Rauf  Műszaki Kft (székhely:  1081 Budapest, 
Népszínház utca  24.;  adószám:  24810432-2-42;  cégjegyzékszúm:  01-09-1835.L6; 

3 C.f./ 



Küszturril: JÓZSEFVÁROSI GAZDÁLKODÁSI KÖZPONT ZRT. 

WRIA: MEZEI  IREN  REFERENS ' e.. . • 

PÉNZÜGYI FEDEZEFET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL:  eh  •  v-4; 

BETFICH,SZTÉSRE AI.KALMAS, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: 

CZUKKERNE  DR.  PINTÉR ERZSÉBET .VERES BOR 
JEGYZó TULAJDON0(1, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS 

KözTEROLET-HASZNOSITÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE 

JÓVÁHAGYTA: 

képviseli: Maknse Beatrix) - részére történő kiküldéséhez az ingatlan-nyilvántartásban  a 
34681/0/A/5  helyrajzi számon nyilvántartott, tennészetben  a Budapest  VIII. kerület. 
Népszínház utca  24.  szám alatti,  25 m2  alapterületű (alapító okirat szerint és  a  valóságban 
26 m2),  nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában  a  forgalmi értékbecslésben 
meghatározott  14.300.000 Ft  összegű vételár közlése mellett. 

felkéri  a Budapest  Józsefvárosi önkormányzat képviseletében eljáró Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt.-t  a  határozat  1.)  pontja szerinti eladási ajánlat kiküldésére, 
valamint az adásvételi szerződés megkötésére. 

Felelös: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  ht.  vagyongazdálkodási igazgatója 
Határidő: az  I.  pont esetében:  2020.  szeptember  23., a 2.  pont esetében:  2020.  november  I 5. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ  Zn. 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az elötetjesztés előkészítőjének javaslata  a 
közzététel módjára:  a  honlapon. 

Budapest, 2020.  szeptember  14. 
Noväczki Eleonóra 

vagyongazdálkodási igazgató 
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INGATLANÉRTÉKELÉSI 
SZAKÉRTŐ I VÉLEMÉNY 

URBS Ingatlan KfL 

1081 Budapest  Népszínház utca  24.  földszint iroda 
Hrsz.:  34681/0/A/5 

ingatlanról 

Értékbecslés készült:  2020.  július  10. 
Helyszíni szemle időpontja:  2020. Finns 7. 

Értékbecslés érvényessége  (180  nap):  2021.  januári. 

I. oldal 

Digitálisan aláírta: 
Sikonya Sikonya Zoltán György 

Zoltán György Dátum:  2020.07.20 
12:49:44 +02'00' 



Ügyazonositesjel: 900.260/190 

6. liASZNOSiTHATÓSÁG 

I

Jelenlegi funkció 
Legjobb/legelönyösebb/leggaz.d. használat: 

Iroda 

 

üzlet, iroda 

 

  

7.  VALÖS PIACI FATÉK 

Értékelés elve: 

Figyelembe vett értékesítési időtartam 
Értékelés fordulónapja: 

piaci alapú megközelítés 

180 nap 
2020. Altus 7. 

 

I ngatlan  yaks  piaci értéke: 

igeny-,  per- es  tehennentes állapotban 
ISO  nap ertekteltési idő feltételezésével 

Fajlagos ár 

14 300 000 Ft  azaz 

Tizennégymillió-héroniszázezer 

azaz ötszázötvenezer 

550 093 Ft kilnecvenhárom forint 

Teltitérta számítás az esztnei tulajdoni 

hányad arányában 1 700 000 Ft azaz 

 

Egymillió-kétszázezer forint 

A  megállapított értékek AFA-t nem tartalmaznak. 

   

Ferenczei  Nina 
Ingatlan értékbecslő 

Szakértői névjegyzék szám:  07782/2017 

 

Vékony  Zoltan 

Ingatlan értékbeesló ellenőr 

Szakértői névjegyzék szám:  04442 

-Ter.e..17.7rGneerim xunect 
hula, Inmai:N Seel 

tr ig • eineLia” I 
ScIíC XI 

Sikonya  Zoltan 

atlan értékelői üzletágvezető 

kértői névjegyzék szám:  04440 

3.  oldal 

2020 SIPI 08. 
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gpület leírása 

Az Ingatlan a Népszínház negyedben található, földszinten lévő iroda. Természetben a 
Népszínház utca  es  a Kiss József utca sarkán lévő társasház utcai kapubejáratának, szemben 
Alva a  jobb  oldalán helyezkedik el, önálló utcafronti bejárattal rendelkezik. Pince + földszint 
.1 5  emelet szinttagolású, téglaépítésű, magas tetős házban található. Megközelíthető a 
Népszínház utca a József krt.  es  a Rákóczl út felől. Tömegközlekedési lehetőségként  metro, 
villamos, autóbusz  As  trolibusz is lehetséges. Jellemzően belvárosi, társasházi környezet, sok 
kisebb üzlettel.  A  társasház, amelyben az üzlet található közepes állapotú, közvetlenül 
mellette  es  a környező utcákban több helyen is új társasház építése van folyamatban. 
Parkolni az utcán lehetséges díjfizetés ellenében, korlátozott számban. 

Ir  oda leírása 

Az értékelt, tulajdoni lap szerint iroda elnevezésű helyiség közepes állapotú.  A  falak 
festettek, vizes helyiségben és annak előterében csempézett, a padló kerárnlával burkolt, 
állapotuk közepes.  A  nyílászárók jó állapotú műanyag szerkezet0 ablakok, utcafronti 
nyílászáró ldb vasráccsal ellátott. Felújításról nincs adat. Fűtése jelenleg nincs, van kettő 
leszerelt  radiator  kiállása és van egy  radiator  a WC-ben,  de  nincs, ami hőt adjon neki, vagyis 
nines  fűtése.  A  melegvizet 2db elektromos vízmelegítő biztosítja. Ingatlanban egy 
könnyűszerkezetes galéria lett kialakítva, melynek területe nem szerepel a tulajdoni lapon és 
a Társasházi Alapító Okiratban, szerkezete miatt kevés anyagi ráfordítással elbontható, 
területével nem számoltunk a becslésben. Önálló mérőórákkal rendelkezik: villany és vízóra. 
Az utcai lábazaton szigetelési hiányosságra utaló felázás, salétromosodás nyomai látszanak 
és bent az ingatlanban is látható erős ázási nyom. Jelenlegl állapotában az értékelt ingatlan, 
önállóként értékelve forgalomképes. Fűtetlensége a forgalomképességét nem befolyásolja. 

Etérlői tájékoztatás 

Az ingatlan átalakítása önálló, forgalomképes műhely/raktár üzlet egységgé megoldható, 
Reyes  anyagi ráfordítással. 

5.  oldal 
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1031 Budapest  Népssinházutca  24.  földszint 

Homlokzat Homlokzat 

homlokzat társasház bejárat 

utcakép utcakép 

i

készítette:  Ferencz.ei Nitro 9.  oldal Helyszini szemle ditunia:  2019.09.09. 



1081  Budapeat Mitazinház utca  24.  Olds/that 

azisayamok 

WC  eliiter burkolat 

I I tOE:dal 

Az &tacit  ingatlan Az erükelt ingatlan 
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1081 Budapest  Népszinhiliz utca  24.  földszint 
Bm.:  4,64m 



ARBASRÁZ. TULAJDOYIT Mane °Win 

A Bp.  test. Józselvárosi önkolmányzat  (lip.  VIII.  Daze= u. 
67.}  tWajdorettban  36v4 Budapest,  VIII., kezületi  200/9 1. 

tulajdoni laron nyilvántartott  34641/  nrsz-t1  1.1C4 erg: 
alepterülete - természetben Dp.VIII. Astinhéz is.  24.  szam 
alatti ingatlant, a  32/.1969. /ILL/  gérM40Z.r. 2.Par-  /2/ 
bek. olapján - a hazingatlandk elidegonttése erdekéken a 

mellékelt tervtajzok azurinti 

tessetházté 

alakitja ht. 

A  tarseshAz lakésel én nem lakás eljära azolg614 belyAsegei 

at  .1Si7.évi 11.st.  Cyr.,  valamint a jelen elapite okizat 

rendelkezóseinek megfelelden, mint öröklakésok /lakésként 

használt ötöktulajdont bolyiaégvh/ ós  nee liana  céljét 
szolgáló helyisegek - természetben megosztva a telek  es  e 

közös tulajdonben  =read  rénzek  Kenna  hasznélatának jogAval, 

- a  32/196S. //x.30./  Korm.sz.r. alapján értékoeitve -  n 

vevők személyi tulajdonAba kerülnek azzal,  hoe  a minden.ti 

tulajdonostárnak  (wads  közötti jogviszonyál ez  1977.  evi 

11.tvt. rande1kez6se1  Os  az alapIté okiratban foglaltak  at 

alábbiak szerint szabatyorzék. 

KÖP.OS tal KÜLÖN TULAJDON 
A. 

KÖZ 63  lulaspos 

A.  tulajdonnstärnak osztatlan közös tuiajdombEsh Elinatnek  Z12. 

ingeztannak miudsmon részei, amelyak ninosenek 

tulajdonban, nevezeteson a mellókelt tervrajzon és mAszoki 

leirituben ivIteotettett és olóbb felsaroit 

epltmenyxénzen  en  beranoesdaek! 

I e" 
1 ( 



Kate»  tulajdoni illetőségek 

Közes illetdSign területek 

  

Telek 1145 m2 

!: 

 

gnearcke:sek 3819,02 m2 

  

Légakna 10,68 m2 

V.11; öSe!:2C:J:til 

 

374,/o m2 

IV. 

 

Udvar 246,04 m2 

J. 

 

Lepcsöhtz 5,27 m2 

  

LAgakna 2,10 e2 

vII. 

 

Lémakna 1,05 e2 

vIJI! 

 

Kocsiáthajtó 32,20 m2 

X. 

 

terete42 6,89 m2 

  

Liftakna 2,60 m2 

  

Orsetat 1,54 e2 

  

WC 41,Z2 m2 

  

Itektär 9,06 m7 

   

316,00 m2 
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2020,07. 12. letprangellee.corn26902700nyeedetas 

Ingatlan.com 
eó. de- 3 Irptobb lit vär  rád. 

  

Telefon: 

Ajánlat eladásra kínált Ingatlan beget  ardatj el 3 

 

utcai bejáratot Rezeköitság 25 000  Ft/hó 
Tfpus 

    

üztethelyiség Minimum  bórelható terület nines  megadva 

Vételár 19.4  M  Ft 

  

Alapterület 33m2 

  

Cím 

Budapest, 8.  kerület, 

(Józsefváros - 

   

Csamoknegyed), Víg Utal  8 

  

Földszintl, utcáról nyliö üzlethelyiség besorolású,  de  akar lakás céljdra  Is  alkalmas Ingatlan eladó tulajdonostól  a Au 
utcában,  par  perc sétára  mind a  Blaha Lujza tértől  mind a  RákÓCZIt&t& 

A 33  nm-es  ingatlan  8  nm  es 16  nm-es  ablakos szobából, plusz konyhából wc-ból zuhanyzóból  Mt A  kisszobában plusz  6 
nm-es galena  található.  Mind  e két szobának utcáról nylló bejárat  van, lay  akár két  neon  üzlethetylsegkent  is 
hasznosítható. (Mi lezártuk  a  kisszoba bejáratát egy glpszkanon  fella], de  könnyen újra nyithat'.) 

Az Ingatlant 2016-ban teljeskionien, saját használatra felújltottuk. Műanyag nyflászárók, cirkóhités, bojler, Zalakerámle 
csempe, járólap ás laminált  pack()  hatású pwc burkok került beeplteare. Wc, zuhanyzó Is tartozik az ingatlanhoz. 

A  konyha részen minden szerelvényt kialakfttattunk (víz, villany),  mär  csak a konyhabútor hiányzik. 
Az ingatlan  3,4  m-es belmagasságát kihasználva e kisszobában egy massztv,  6 m2-es  férnszerkezetes  galena novel'  a 
hasznos alapterületet.  A  galériát is leburkoltuk, Igy akár kitűnő hálószoba lehet belöle. 
Riasztó rendszer Is beépftésre került, anti  Mutt Alarm-hoz van bekötve távfelügyeletre. 

Környékről: 
Az Ingatlan  8.  kerület szélén, a dinamikusan fejlődő,  treble',  WM*  liken Satin  fekszik újépités0 társasházak 
szoniszédságában. Közelben található a Rákóczi  ten  vásárcsarnak,  SPAR, CM,  Illetve a környéken sok üzlet, szolgáltató 
található,  10  perces távolságon belül szinte bármi beszerezhető,elintézhetö. 

Közlekedés: 
4-6-os villamos,  M2, M4-es  metrók,  Blabs  Lujza teret érintő valamennyi busz, villamos pár perc sétával elérhető. 

ingatlan hasznositiftsi lehetőségei: 
'Webshop  bemutatóterem, átvételi pont  (ml  Is fgy használjuk) 
'Környező társasházak lakótt kiszolgáló szolgáltatás, tevékenységi  kör 
Olyan tevékenység,  shot  fontos a belvárosi Jelenlét. könnyű megközelíthetáség,  de  nem az átmenő forgalomtól várjuk a 

bevételt 
-Irodai célokra is kitűnően hasznosítható 
'Lakásként Is  jot  funkcionálhat 
'Befektetőknek förtyeremeny 

fittils.OEfingaten comr26902704/nyomtates tti 



2020 OT. 20. 

Ingatlan,com 
94;obb 'Al ran 

hesihrtgallan.comf314270211tryontitas 

Hegedűs Hedvig ingatlanreferens 

(Classic Home  Ingatlan Iroda) 

Telefon. 

Ajánlat 

Típus 

Vételár 

Alaptertnet 

Cím 

eladásra  khan  Ingatlan 

utcai bejáratos 

üzlethelylség 

21.5  M  Ft 

32 m2 

Budapest, B.  kerület, 

(Józsefváros - 

Losonclnegyed), Kálvária  ter 

12 

Építés ön 1950 elan 

Épület  MINN 3 

hennaing 20 000  Ft/h6 

Légkondicienin van 

Minimum Man  terület nincs megadva 

VIII.ker. kis  ABC elan,  a Kálvária  ter  - Diószegi S.utca sarkánál,  28m2 +8m2  állógalériázott üzlet TULAJDONJOGA,  50 Ave 
müködö-BEVEZETETT profdlal, berendevissel, beszállitól, beszerzési listäval, napi Jó bevétellel. 
MÁS TEVÉKENYSÉGRE Is hasznosítható, pl. Vendéglátás,  street food, gyros, 
Kozmelika, fodrász, szépség  studio  stb. 
Rendezett Társasház udvarán biztosított az üzletnek e mellékhelyiség,  de  bent Is könnyen kialakftható. 
A  közvetlen környék Rehabilitációja megkezdödöttl 
Mellette  kb 100  lakásos lakóház szemben egy lakópark építése kezdődik hamarosan. 

Az üzletet, üzemeltető tulajdonosa, jelenleg a järványhelyzet  mien  zárva tartja. 
TEHERMENTES, AZONNAL birtokba vehetti! 
CSERE,  kb 40m2-es  nem felújítandó lakás formájában lehetséges. 

Az üzlet vilianyventékei felújításra kerültek. 
Tisztasági felújítása ajánlott, padló  hotplate  a régi masszfv t ő 
Személyesen bővebb információkat Is tudok adni, hívjon ás szNesen megmutatom ez üzleterl 

htlps'illnuotlan corn/31477021/nyomlaite 



2020. 07. 11 

ingatlattcorn 
IA:ndentict  jő.  de a legjabb dt vet tad 

12111011fingatlantorn.r31583295/nyo4nOEtaz 

 

Dinky  Csaba ingatlanreferens 
(Duna  House  József krt.  30-32.) 

Telefor 

    

Ajánlat 

Típus 

Vételár 

Mooted!let 

Cím 

eladásra kínélt  Inaction Realkillbeág 10 000  FVhé 

utcai bejáratos 

0e  helyiség 

15.9  M  Ft 

37m' 

Budapest, 8.  kerület 

(JózseNtros - 
Népszínháznegyed), Kun 

utca 

Ilidelimen bimetal) »Met nines  megadva 

VIII. ker.  Ii.  János  Pal Papa ter es  a Teleki tér közt, frekventált helyen, nagy Ovegportil bejárattal rendelkező, elektromos 
rácsozattal ellátott  37  nm  alapterőlető  4.5  méteres beimegasségü üzlethelyiség  dad?).  Belül  teen  területen galóruizatt 
Így a hasznos alapterillet rneghaladia e  60  négyzetmétert Fodrászatnak  150.000  Ft/hó-ért kivettek  yob*  tie  nekünk az 
eladás a dd. Igy több mint 10%-os eves megtérülés várható. 

1 ipp.  Ha  a hirdetés félrevezető adatot tartalmaz. Jelezze ezt ez Ingatlan.corn-nak a hirdetés honlapján  (iv iii 
iii.ii.f_cied.Q1.12.1etheiyiseri/d1Oel-bglatelos-odethelyügg/31583Z95)található 'Bejelentem' ikonra kattintva. 

.nips•Mrigattentorn1315832951nyarntatas 102 



2020. 01. 12. Mipthirwattan.comf31500128(nyomtatus 

I - 
Pd Telefon: 

Ingatlan.com 
ju. des legjobt in in» few 

—[1 :.—.aefreuxetere. — 

Alénlat Miriam lee  Ingatlan Építés 1950 eat 

 

Ulu!  bejáratos Köttözbető azonnal 
Típus 

üzlethelyiség Épület szintjel 

 

Illerieti di) 80 000 Ft  havonta Akadaymentesitett nem 

Aispiertllot 27  rn2 Min.  bérleti  Ida 1  óv 

Chu 

Budapest, 8.  kerület, 

(Józsefváros - 
Légkondloiceruil6 

Minimum  bérelhető terület 

nincs 

nincs megadva 

 

Magdolnanegyed),  Bauer 

   

Sándor utca  10 

  

VIII. kerlilet,  Bauer  Sándor utcában, a Teleki tér (Piac.  Lid))  és a Miltyás tér között rendezett, csökkentett  f maim°, 
parkosbott utcában kiadó  27m2  uziethelység utcai  beeline!. A  belmegessége  3,7  rn.  A  biz csendes, teljesen feletott 
külsó és  baled  homlokzatú. Tömegközlekedéssel Is  IN  rnegle&e.ifthető.  A  bérleti el° tartaknazza a közös költségei és a 
vizet is. 

Tipp: Fla  a hirdetés félrevezető adatot tartalmaz Jolene  ezt az ingatlan.corn-nak a hirdetés honlapján 
- ,,-,I,:rar.;-tuzletnelyingniptgebejaratos-uzlettelyilegf31500121;)található 'Bejelentem ikonra kattintva. 

rOEftps Mnoslian coma/31500116Myorntatas 1/2 



2023. 07. 12. tepreingetlartoornOE31044.5aegomtatas 

Tipp; Ha  a hirdttés félrevezető adatot tartalmaz. jelezze ezt az ingettan.com-nek a hirdetés honlapján (iv2i 
iiózó0 wilgthejeggNICgt_bWarat9S-UZIgthelyir&g  Q4.4  su) ta lálható tejelentern.  UCOnra kattintva. 

Mips Angallan ownel044588,nyontatas Pa • 



2» 07. 12 

• 

ingatlan.com 
mirditrehol  Ja  de d ', ebb 11 vi' iSo 

hJpsannt'I247&tu yjiiatas 

Telefor. 

Ajánlat 

Típus 

Bedell di] 

AlopterOlet 

Cím 

bédésre klnált IngeIlan 

utcai bejárata 

üzlethelyiség 

110 000 Ft  havonta 

45  rnz 

Budapest, 8.  kerület, 

(Józsefváms - 

CorvInnegyed).  Horvath 

Mihaly ter 3. 

Wilteett5 azonnal 

15 000 Ft/h6 

Ws bided kg 1 ay 

minimum Mabel& least nine* monody° 

Fälszuteren. utcai bejkatú, fekljított üzlethefylag  lade,  kulcsra készen átvehető, nagyon kedvező  Meta  díjjal. 

Üzlettér  kb 35rn2 
notate.)  kis helység  kb 6m2 
hátsó  Ins  raktár  kb 3m2 
hats() WC kb 1m2 

Új ablakok, új bejárati ajtó, szeptemberben új laminált padló, polcrendszer kötte + eladópult  es  mennyezeti világítás. 

Bedell  díj bruttó  (amyl  ÁFA-mentes)110eFt(hó + 15eFt közös  Mg.  (lartaknezza a szemétszállítást, korlátlan  viz 
használat). 

3  eves szerződés  fix  áron. 

500eFt ot kér  a  jelenlegi bétki (mi hirdetjük)  a  lelépésért, Így  is  nagyon megéri! Ml  mär  klnöttük  a  helyet  As  muszáj 
nagyobb helyre költöznünk Nagyon jó atmoszférája  van  az üzletnek, hangulatos és nem utolsó sorban  a  tulajdonos 
(bérbeadó) nagyon rugalmas és jofej. 

Tipp.  tia a hirdetés félrevezető adatot  Weimar, Mezzo  art  u  Ingattancorn-nak a hirdetés honlapján 
• tOEOErvi.', erPtirz-irdeltnietanittnjaktga található 'Bejelentems ikonra kattintva 

r..3OE:OE; 15-1 III 24 76ti8rnybili9tas 
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